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Sekreterare __________________________________ 
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Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Maria Bronelius (C) Magnus Johansson (S) 

 



 

 

Laholms kommun 

Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 31 augusti 2021 

Protokollet som justerats den 2 september, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Martina Gustavsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 3 september 

till och med den 24 september 2021 intygas. 

……………………………………………… 

Martina Gustavsson 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2021 

VOTERINGSLISTA § 65 §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1    X    

Jerker Jacobson (M) -- Thor Gunnar Bjelland   X    

Kenneth Camitz (M) 1 Christer Sjögren § 65   X    

Knut Slettengren (M) 1    X    

Eric Semb (M) -- Angela Magnusson   X    

Marit Schwerin (M) 1    X    

Erling Cronqvist (C) 1  X      

Ove Bengtsson (C) 1  X      

Maria Bronelius (C) 1  X      

Gudrun Pettersson (C) 1  X      

Majvor Persson (C) 1  X      

Fredrik Lindqvist (C) -- Annalena Emilsson X      

Lamis Al Nouri (C) 1  X      

Elvis Begic (L) 1  X      

Margareta Jonsson (L) 1  X      

Sara Unosson (KD) 1  X      

Jörgen Nilsson (KD) 1  X      

Inger Reinfeldt (TRP) 1  X      

Eva M Larsson (MP) 1  X      

Kjell Henriksson (S) 1    X    

Annita Asplid (S) 1    X    

Ove Bengtsson (S) 1    X    

Kristina Jönsson (S) 1    X    

Magnus Johansson (S) 1    X    

Siv Pålsson (S) 1    X    

Bo Tengqvist (S) 1    X    

Birgitta Fritzon (S) 1    X    

Lennart Svensson (V) 1    X    

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2021 

VOTERINGSLISTA    §           § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (-) 1  X      

Ingmar Rundberg (SD) -- Lars-Göran Jarl X      

Peter Berndtson (SD) 1  X      

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1  X      

Mikael Sandén (SD) 1  X      

Anita Folden (SD) 1  X      

Helge Wigforss (SD) 1  X      

Bertil Johansson (LP) 1    X    

Lars-Inge Johansson (LP) 1    X    

Nicole Eierkus (LP) 1    X    

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1  X      

Martin Lönnstam (MED) 1  X      

Jonas Hellsten (M) 1    X    



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2021 

 

Ersättare Parti Nv 

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M)  

Måns Kristiansson (M)  

Christer Sjöberg (M) 1 

Annalena Emilsson (C)  

Roland Gottfridsson (C) 1 

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C)  

Jan Gottfriedson (L) 1 

Nura Muhamedbegovic (L)  

Lars Gustafsson (KD) 1 

Helene Nilsson (KD)  

Rosita Antonsson (S) 1 

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S) 1 

Mudhir Karmush (V) 1 

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD)  

Karin Sjöström (SD)  

Lars Sjöström (SD)  

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP) 1 

Anna-Maria Sjöstrand (TRP)  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 64 Dnr 66893  

 

Information om pensionsvillkoren för förtroendevalda 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Bernt Mahr från KPA Pension informerar om pensionsvillkoren för 

förtroendevalda i Laholms kommun. 

_____ 
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§ 65 Dnr 2020-000314  

 

Motion om Sofieroleden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att Sofieroleden 

ska byggas ut enligt detaljplan antagen av kommunfullmäktige den 

29 september 2006. 

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med tillvägagångssätt 

och investeringsvolym för en utbyggnad av Sofieroleden enligt ovan. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Berndtson (SD) 

och Karl-Fredrik Klinker (MED) att beslutet om att bygga om Kris-

tianstadsvägen till farligt godsväg ska omprövas och rivas upp samt 

att Sofieroleden ska byggas ut i enlighet med detaljplan. 

 

Kommunstyrelsen har den 13 november 2018 § 234 gett plane-

ringsenheten i uppdrag att bereda planuppdrag för ändring av detalj-

plan för ombyggnation av Kristianstadsvägen. Uppdraget har inte lett 

till att planen ännu kommit med på kommunstyrelsens prioriterings-

lista eller väntelista för planarbeten. I samma beslut uppdrog kom-

munstyrelsen åt budgetberedningen att i ekonomisk plan 2022–2023 

tillföra investeringsmedel om 25 miljoner kronor för ombyggnation 

av Kristianstadsvägen. Om kommunfullmäktige bifaller motionen 

återkallas uppdragen. 

 

Detaljplanen, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för att 

möjliggöra utbyggnad av Sofieroleden mellan Sofiero industriom-

råde och Glänninge industriområde antogs i kommunfullmäktige den 

29 september 2005. Ganska kort därefter byggdes den södra tredje-

delen av vägsträckningen ut men delen förbi bostadsområdet Örelid 

1 byggdes inte. Den 20 december 2006 antog sedan kommunfull-

mäktige detaljplanen för bostadsområdet Örelid 2 placerat öster om 

den tänkta Sofieroleden och i samband med det började Sofieroleden 

ifrågasättas framför allt av de nya invånarna i bostadsområdena intill 

den tänkta vägen. Efter detta har flera utredningar gjorts kring Sofi-

eroledens sträckning. 

 

De utredningar som kommunen låtit utföra anser alla att Sofierole-

dens utbyggnad enligt antagen detaljplan är att föredra framför att 

bygga om Kristianstadsvägen.   

  forts 
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En utbyggd Sofieroled ger betydligt bättre förutsättningar sett till 

framförallt boendemiljön, stadsutveckling och framkomlighet längs 

leden samt riskminimering då de intilliggande bostadsområdena pla-

nerats utifrån förutsättningen att vägen ska byggas framöver.  

 

Kristianstadsvägen har inte dessa förutsättningar och utöver en större 

ombyggnation för att klara kraven måste tre fastigheter helt inlösas 

och ytterligare några fastigheter, på grund av intrång, delvis inlösas. 

Likaså förväntas tiden för godkännandeprocessen vara påtagligt 

längre. 

 

Enligt senaste rapporten från Ramböll från 2020 beräknas översikt-

ligt en utbyggnad av Sofieroleden kosta cirka 25 miljoner kronor me-

dan en ombyggnation av Kristianstadsvägen beräknas kosta ca 29 

miljoner kronor exkl. detaljplanekostnader. 

 

Kommunfullmäktige återremitterade den 26 januari 2021 ärendet till 

kommunstyrelsen för komplettering med länsstyrelsens beslut om 

det är tillåtet med Kristianstadsvägen som rekommenderad farligt 

godsled. Länsstyrelsen meddelade i juni beslut om bifall till ändring 

av lokala trafikföreskrifter om förbud mot transporter av farligt gods 

i tätorterna Laholm och Lilla Tjärby. Beslutet har överklagats till 

Transportstyrelsen av boende vid Kristianstadsvägen. Inget beslut 

har meddelats om överklagandet ännu. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2021 § 155 

Motion den 24 september 2020. 

Länsstyrelsens beslut om ändring av lokala trafikföreskrifter om för-

bud mot transporter av farligt gods i tätorterna Laholm och Lilla 

Tjärby, 2021-06-08. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Kjell Henriksson (S), 

Bertil Johansson (LP), Lennart Svensson (V), Bo Tengqvist (S), 

Knut Slettengren (M) och Ove Bengtsson (S): Avslag till motionen. 

 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Inger Reinfeldt (TRP), 

Peter Berndtson (SD), Elvis Begic (L), Eva M Larsson (MP), Jörgen 

Nilsson (KD), Annalena Emilsson (C), Maria Bronelius (C), Ove 

Bengtsson (C), Karl-Fredrik Klinker (MED) och Thomas Lövenbo 

(-): Bifall till motionen.  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslag om bifall respektive avslag till motionen 

mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 

motionen. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-

slutsgång: 

Ja-röst för bifall till motionen 

Nej-röst för avslag till motionen 

 

Med 22 ja-röster för bifall mot 19 nej-röster för avslag beslutar kom-

munfullmäktige att bifalla motionen. (se bilagda voteringslista § 65) 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Reservationer 

Roland Norrman (M), Jerker Jacobson (M), Christer Sjögren (M), 

Knut Slettengren (M), Angela Magnusson (M), Marit Schwerin (M), 

Jonas Hellsten (M), Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Ove 

Bengtsson (S), Kristina Jönsson (S), Magnus Johansson (S), Siv 

Påhlsson (S), Bo Tengqvist (S), Birgitta Fritzon (S), Lennart 

Svensson (V), Bertil Johansson (LP), Lars-Inge Johansson (LP) och 

Nicole Eierkus (LP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Kenneth Camitz (M) i handläggningen i 

detta ärende.  

_____ 
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§ 66 Dnr 2021-000111  

 

Motion om förbättrade villkor och utökad bemanning för perso-

nal inom vård och omsorg 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraternas 

Ann-Heléne Djivjak: 

 

• Att de ansvariga cheferna ser till helheten i arbetssituationen, där 

 scheman, tid för återhämtning och rätt att vara ledig diskuteras   

 med arbetsgrupperna och att individuell hänsyn tas för bästa 

möjliga resultat. 

 

• Att man inte påtvingar de s.k. hälsoscheman utan att arbetsgrup-

perna godkänt dessa. Hälsoscheman är utformade för industrin, 

inte vårdpersonal. 

 

• Att Laholms kommun blir ett föredöme som kommun för alla 

våra vårdanställda och att vi ser över möjligheten att förkorta 

veckoarbetstiden med bibehållen lön. 

 

• Att tjänstemännen räknar ut vad en timmes förkortad veckoar-

betstid för heltidarna skulle kosta kommunen. 

 

Kommunfullmäktiges presidium remitterade motionen till social-

nämnden och kommunstyrelsen för samordnat yttrande senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2021. 

 

Socialförvaltningen har tillsammans med personalenheten gjort en 

tjänsteskrivelse där de redogör för bakgrund, förutsättningar, direk-

tiv och tillvägagångssätt för arbetet med heltid som norm i Laholms 

kommun. Utifrån detta samt en beräkning av att förkorta veckoar-

betstiden för vårdanställda, föreslås att motionen ska avslås i sin hel-

het. Socialnämnden ställde sig bakom detta förslag på sitt samman-

träde i juni. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut den 17 augusti 2021 § 156 

Socialnämnden beslut den 22 juni 2021 § 68 

  forts 
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Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2021 

Motion den 17 mars 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Heléne Djivjak (SD): bifall till motionen. 

 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M), 

Eva M Larsson (MP), Kjell Henriksson (S) och Sara Unosson (KD): 

Avslag till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslag om bifall respektive avslag till motionen 

mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 

motionen. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Reservationer 

Lars-Göran Jarl (SD), Peter Berndtson (SD), Ann-Heléne Djivjak 

(SD), Mikael Sandén (SD), Anita Folden (SD) och Helge Wigforss 

(SD) reserverar sig mot beslutet 

_____ 
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§ 67 Dnr 2015-000163  

 

Antagande av detaljplan för Östra Nyby 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Östra Nyby Norr 

enligt 5 kapitlet 27 § i plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2014 § 31 att upprätta 

ett planprogram för Östra Nyby, Nyby 3:38 med flera. Syftet med 

planprogrammet var att undersöka förutsättningarna för att bygga i 

området, att ta fram ett gestaltningsförslag för kommande bebyg-

gelse samt utreda lämplig etappindelning av kommande detaljplaner.  

 

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 11 april 2017 

§ 78. I samband med att planprogrammet godkändes gav kommun-

styrelsen även miljö- och byggnadsnämnden (nu samhällsbyggnads-

nämnden) i uppdrag att upprätta en detaljplan för Östra Nyby. Syftet 

med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med 

olika typer av boendeformer samt lokaler för en förskola. 

 

Planområdet är beläget i den södra utkanten av Laholms stad, direkt 

söder om riksväg 24 och öster om Ängelholmsvägen. Området ligger 

i gränslandet mellan staden och landsbygden. 

 

I detaljplanen medges en blandning av olika bostadstyper; frilig-

gande enbostadshus, sammanbyggda en- och tvåbostadshus (radhus, 

parhus och kedjehus) och flerbostadshus. Även ett område för en för-

skola och ett område för lager, kontor, handel och centrumverksam-

het föreslås. En större park med lekplats för barn i olika åldrar före-

slås i planområdets mitt. I den östra delen föreslås ett naturområde 

för bland annat dagvattenhantering. 

 

Planområdet har undersökts vad gäller förorenad mark. Inom plan-

området finns en deponi som på plankartan regleras med att området 

måste saneras innan startbesked får ges för bostadsbebyggelsen. Av-

sikten är att helt gräva ut och sanera deponin, vilket ger mycket po-

sitiva effekter för såväl människor, djur och natur samt kommer för-

hindra spridning av skadliga ämnen. 

 

Samråd om planförslaget pågick från den 12 november till och med 

den 21 december 2018 och ett samrådsmöte hölls den 28 november 

2018 i stadshusets cafeteria.   forts  
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Synpunkterna redovisas i en samrådsredogörelse. Granskning av 

planförslaget pågick från den 3 februari till och med den 6 mars 

2020. Synpunkterna efter granskningen har sammanställts i ett 

granskningsutlåtande. 

 

Detaljplanen bedöms nu vara klar för antagande. Planförslaget med-

för ingen betydande negativ miljöpåverkan och en miljökonsekvens-

beskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2021 § 96 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 21 april 2021 § 68 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 

Antagandehandling 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 

Knut Slettengren (M), Inger Reinfeldt (TRP), Margareta Jonsson (L), 

Ove Bengtsson (S), Karl-Fredrik Klinker (MED), Lennart Svensson 

(V), Roland Norrman (M) och Jörgen Nilsson (KD): Bifall till kom-

munstyrelsens förslag till beslut. 

 

Eva M Larsson (MP): Avslag till detaljplanen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Eva M Larssons 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Reservationer 

Eva M Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet. Miljöpartiet ställer 

sig inte bakom detaljplanen bland annat på grund av det begränsade 

utrymmet av utemiljön på förskolan och att utevistelsen ska sche-

maläggas. Utevistelse hos barn visar i alla studier att barnen är fris-

kare. Laholms kommun ska bygga för ett hållbart samhälle i framti-

den. 

_____ 
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§ 68 Dnr 2020-000312  

 

Antagande av detaljplan för Plommonet 6 och del av Lagaholm 

2:20 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Plommonet 6 

och del av Lagaholm 2:20, utökning av kyrkogård i Laholms tätort 

enligt 5 kapitlet 27 § i plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan och en miljö-

konsekvensbeskrivning har därför inte tagits fram. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2017 § 47 att bifalla ansö-

kan om planbesked för fastigheterna Plommonet 6 och del av Laga-

holm 2:20. 

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av nuvarande kyr-

kogårdsverksamhet genom att långsiktigt säkerställa ytor som be-

hövs för driften av kyrkogårdens verksamhet. 

 

Planområdet är beläget centralt i huvudorten Laholm, mellan Ring-

vägen, Danska vägen och Allévägen. Området innefattar en del av 

befintlig kyrkogård, Lagaholm 2:20, samt en intilliggande bostads-

fastighet, Plommonet 6. 

 

Detaljplanen ändrar markanvändningen för Plommonet 6 från bo-

stadsändamål till begravningsändamål. Fastigheten föreslås införli-

vas i intilliggande Lagaholm 2:20 som idag redan är planlagd för be-

gravningsändamål.  

 

Ett genomförande av planen bedöms inte ge några negativa effekter 

på närboende, miljö eller riksintressen. Planområdet bedöms heller 

inte påverkas negativt genom till exempel trafikbuller, markförore-

ningar eller liknande. 

 

Planförslaget var ute på samråd mellan den 28 september och den 29 

oktober 2020. Digitalt samrådsmöte hölls den 14 oktober 2020. Syn-

punkterna redovisas i en samrådsredogörelse. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott beslutade 2021-01-

07 § 3 att återremittera ärendet till byggnadsenheten, 

   forts 
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för att vidare utreda alternativ till in- och utfart till fastigheterna samt 

eventuellt behov av stängsel. Upprättat PM för in- och utfarter till 

området visar att det utifrån säkerhets- och logistiksynpunkt inte är 

lämpligt att enbart ha anslutning mot Ringvägen. Det finns motiv för 

att specificera utfart mot Allévägen genom utfartsförbud, men inte 

för att kräva staket eller stängsel. 

 

Planförslaget var ute på granskning mellan den 22 mars till och med 

den 30 april 2021. Synpunkterna redovisas i ett granskningsutlå-

tande. Detaljplanen bedöms vara klar för antagande. Planförslaget 

medför ingen betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbe-

skrivning har därför inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2021 § 157 

Antagande handlingar för Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 23 juni 2021 § 110 

Byggnadsenhetens tjänsteskrivelse den 28 maj 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Knut Slettengren (M) och 

Margareta Jonsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag till be-

slut. 

 

Bertil Johansson (LP): Återremiss för vidare utredning av de närbo-

endes synpunkter. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till fullmäktige om de avser att avgöra 

frågan idag och finner att så ska ske. 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsens förslag till be-

slut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det-

samma. 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Reservationer 

Bertil Johansson (LP), Lars-Inge Johansson (LP) och Nicole Eierkus 

(LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 69 Dnr 65774  

 

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Elestorp 7:445 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsutvecklingsverksamheten har under flera års tid fört dis-

kussioner med Victurum Filter AB om exploatering av del av fastig-

heten Elestorp 7:445 belägen i västra delen av Veinge samhälle. Un-

gefär halva området är utpekat i översiktsplanen, Framtidsplan 2030, 

som intressant för bostadsbebyggelse innan 2030. Exploatören har 

presenterat en skiss, framarbetad av Karin Petterssons arkitektbyrå 

för området som medger byggnation av ca 80 bostäder med blandade 

bostadstyper. Skissen har samhällsutvecklingsverksamheten i stort 

ställt sig positiv till. Utifrån denna skiss har ett markanvisningsavtal 

tagits fram som ger Victurum Filter AB, eller av bolaget annat helägt 

bolag, rätt att förvärva marken för fastställda priser om följande: 

 

• Villor som äganderätt – 300 kr/m2 tomtarea 

• Radhus/Kedjehus/Parhus som äganderätt – 450 kr/m2 tomtarea 

• Bostäder som bostadsrätt – 800 kr/m² ljus BTA 

• Bostäder som hyresrätt – 700 kr/m² ljus BTA 

 

Priserna är baserade på en oberoende värdering av byggrätter inom 

Hagaområdet i Skottorp utförd av Svefa 2020-06-24 vilket anses 

motsvara marknadsförutsättningarna i Veinge.  

 

För att förverkliga idén måste området detaljplaneläggas. Kommun-

styrelsen uppdrog den 17 augusti 2021 åt samhällsbyggnadsnämnden 

att detaljplanelägga del av Laholm Elestorp 7:445 för att möjliggöra 

bostadsexploatering med blandade bostadstyper inom området. Plan-

områdets exakta geografiska omfattning fastställs i samband med 

framtagande av detaljplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2021 § 158 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021. 

Undertecknat markanvisningsavtal med tillhörande kartbilagor. 

 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 

Jörgen Nilsson (KD) och Mikael Sandén (SD): Bifall till kommun-

styrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Victurum Filter AB 
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§ 70 Dnr 2020-000105  

 

Reservationsavtal för del av fastigheten Laholm Nyby 1:15 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Handelsplats Laholm AB önskar mark i Laholms stad för byggnation 

av en större dagligvarubutik. Efter diskussion med exploatören har 

en placering sydöst om järnvägsstationen i Laholm lokaliserats som 

lämplig för tänkt byggnation. Planuppdrag för aktuellt markområde 

gavs av kommunstyrelsen 2021-05-11, § 101.  

 

Samhällsutvecklingsverksamheten har tagit fram ett reservationsav-

tal där Handelsplats Laholm AB får köpa ca 10 000 kvm av Nyby 

1:15 till ett pris om 300 kr/kvm tomtarea under förutsättning av de-

taljplanen vinner laga kraft och bygglov samt markarbete påbörjas 

inom angivna tider. Företaget förbinder sig att bebygga markområdet 

med lokaler för dagligvaruhandel om minst 3000 kvm BTA. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2021 § 159 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2021. 

Reservationsavtal 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Mikael Sandén (SD) och 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till be-

slut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Handelsplats Laholm AB 
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§ 71 Dnr 2021-000145  

 

Årsredovisning av användningen av kommunalt partistöd för år 

2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige meddelar Trygghetspartiet att partistöd för år 

2022 inte betalas ut till partiet. 

 

Partiernas redovisning av användningen av 2020 års partistöd med 

bifogade granskningsrapporter läggs i övrigt till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 april 2014 § 75 antagit regler för 

kommunens partistöd, LFS 6.9 att gälla för stöd som betalas ut från 

och med 2015. 

 

Enligt kommunallagens bestämmelser innehåller kommunens parti-

stödsregler ett krav på redovisning av partistödets användning. Reg-

lerna föreskriver att en mottagare av partistöd ska årligen lämna en 

skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det än-

damål som anges 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen, nämli-

gen att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demo-

kratin. 

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in 

till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-

riodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 

granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 

har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 

bifogas redovisningen. 

 

Det antecknas att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund 

för något ställningstagande från kommunfullmäktiges sida. Fullmäk-

tiges roll begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen till-

gänglig för den som vill ta del av den (prop. 2013/14:5 s. 96). 

 

Kommunens partistödsregler, LFS 6.9 anger att om ett parti inte läm-

nar redovisning och granskningsrapport till kommunen inom före-

skriven tid utbetalas inget stöd till partiet för nästkommande år. 

 

Kommunstyrelsen har i skrivelser den 15 juni samt den 28 juni 2021, 

till partierna som ännu inte lämnat sin redovisning,  

  forts 
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informerat om att partiernas skriftliga redovisning av användningen 

av 2020 års partistöd med den särskilda granskarens rapport ska ges 

in till kommunfullmäktige senast den 30 juni 2021. 

 

Handlingar angående användningen av 2020 års partistöd har läm-

nats av följande partier: 

Sverigedemokraterna den 6 april 2021 

Centerpartiet den 7 maj 2021 

Laholmspartiet den 11 maj 2021 

Socialdemokraterna den 14 maj 2021 

Kristdemokraterna den 15 juni 2021 

Moderaterna den 16 juni 2021 

Liberalerna den 18 juni 2021 

Miljöpartiet den 28 juni 2021 

Medborgerlig samling den 29 juni 2021 

Vänsterpartiet den 30 juni 2021 

Trygghetspartiet den 6 juli 2021 

 

Kanslienheten konstaterar att Trygghetspartiet inte har lämnat in re-

dovisning med granskningsrapport till kommunen inom föreskriven 

tid. Enligt fullmäktiges beslutade regler för kommunalt partistöd ska 

i sådant fall stöd inte betalas för nästkommande år. 

 

Enligt uppgift från Trygghetspartiet har redovisningen inte lämnats 

in i tid på grund av tekniska omständigheter. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 145 

LFS 6.9 Regler för kommunalt partistöd 

Sverigedemokraterna partistödsredovisning 

Centerpartiet partistödsredovisning 

Laholmspartiet partistödsredovisning 

Socialdemokraterna partistödsredovisning 

Kristdemokraterna partistödsredovisning 

Moderaterna partistödsredovisning 

Liberalerna partistödsredovisning 

Miljöpartiet partistödsredovisning 

Medborgerlig samling partistödsredovisning 

Vänsterpartiet partistödsredovisning 

Trygghetspartiet partistödsredovisning 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Trygghetspartiet 
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§ 72 Dnr 2021-000205  

 

Kompensation till verksamheter för införande av heltid som 

norm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Extra medel avsätts för att finansiera särskilda informationsinsatser 

för berörda personalkategorier inom socialnämnden, barn- och ung-

domsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i samband med infö-

rande av Heltid som norm med totalt 874 tkr att användas under 

2021/2022. Finansiering sker via anslag i tilläggsbudgeten. 

 

Ärendebeskrivning 

Införande av Heltid som norm kräver personalens delaktighet och 

förståelse. Det är bedömningen att den schemalagda tiden för arbets-

platsträffar inte riktigt räcker till för den information och kommuni-

kation som blir nödvändig.  

 

Verksamheten för HR och lön föreslår därför att det avsätts medel 

för 6 extra timmar mötestid till berörda personalgrupper inom soci-

alnämnden och 2 timmar extra mötestid till berörda personalgrupper 

inom samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. 

 

För socialnämnden har beloppet beräknats till 660 tkr, för barn- och 

ungdomsnämnden till 167 tkr och för samhällsbyggnadsförvalt-

ningen 47 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2021 § 160 

Personalenhetens tjänsteskrivelse den 2 juni 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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§ 73 Dnr 2021-000244  

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesplan för år 

2022: 

 

Sammanträdesdag        Tid 

 

Januari 25 18.30 

Februari 22 ” 

Mars 29 ” 

April 26 ” 

Maj 24 ” 

Juni 21 ” 

Augusti 30 ” 

September 27 ” 

Oktober 18 ” 

Oktober 25 ” 

November 22 16.00 

December 20 18.30 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning håller fullmäktige 

ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år bestäm-

mer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

 

Valår sammanträder det nyvalda fullmäktige i oktober för att välja 

ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäk-

tige samt valberedning. 

 

Enligt 8 § sammanträder fullmäktige i Laholms Teater. 

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kanslienhetens förslag till beslut och finner 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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§ 74 Dnr 2021-000107  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Micael Eliasson (S), Laholm, till huvud-

man i Laholms Sparbank för tiden till och med den 31 december 

2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av huvudman i La-

holms Sparbank efter Joachim Haspe (S). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Socialdemokraternas förslag på huvudman 

och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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§ 75 Dnr 2021-000246  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Angela Johansson (M) från uppdrag 

som ledamot i nämnden för överförmyndare i samverkan. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Johnny Bruun (M), Hasslöv, till leda-

mot i nämnden för överförmyndare i samverkan för tiden till och 

med den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Angela Johansson (M) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 

som ledamot i nämnden för överförmyndare i samverkan. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 9 augusti 2021 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Moderaternas förslag på ledamot och fin-

ner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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§ 76 Dnr 2021-000250  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Anne-Lis Gemhagen (M) från upp-

drag som ersättare i patientnämnden i Halland. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Anne-Lis Gemhagen (M) har begärt att få bli befriad från sitt upp-

drag som ersättare i patientnämnden i Halland. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 19 augusti 2021 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Moderaternas förslag på ersättare och fin-

ner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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§ 77 Dnr 2021-000016  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Socialnämnden. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 

rapportering enligt 16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 § LSS och 

rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 1 2021. 

Dnr: 2021-016. 

 

2. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom avseende 

överklagande av detaljplan för del av Åmot 1:97 m.fl., hotell i Mell-

bystrand i Laholms kommun. 

Dnr: 2018-533. 

 

3. Förvaltningsrätten i Göteborg. Dom avseende överprövning av la-

gen (2016:1145) om offentlig upphandling gällande upphandling av 

entreprenadmaskinstjänster, anläggningsarbete, inmätare/utsättare 

och stensättare.  Dnr: 2020-408. 

 

4. Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbete med uppsiktsplikt. 

Dnr: 2019-262 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om de kan lägga 

anmälningarna till handlingarna och finner att så kan ske. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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§ 78 Dnr 2021-000260  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Jan Erik Fredriksson (M) från upp-

drag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Gert Olsson (M), Skum-

meslövsstrand, till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för ti-

den till och med den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Jan Erik Fredriksson (M) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 

som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 30 augusti 2021 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Moderaternas förslag på ersättare och fin-

ner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 

 

 




